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 Course description          المقرروصف 

Experiments will be performed by the students: 

Milikan experiment, Resonance in RCL services 
circuits, Full wave rectification, Determination 
of magnetic field intensity using the search coil, 
Determination of the charge to mass ratio for the 
electron (e/m), Determination of dielectric 
constant using RCL resonance circuit. 
Transformers. 

 تجارب يجريها الطالب في المختبر وهي:
الية بطريقة قياس شحنة اإللكرتون بطريقة ميليكان ، إجياد قيمة مقاومة ع

لى حمور ملف ال املغناطيسي مع املسافة عالتفريغ ، دراسة تغري شدة اجمل
اسة خواص دائري وإجياد املركبة األفقية للمجال املغناطيسي األرضي، در 

ئي ، دوائر الرنني على التوايل ، تقومي التي ار و ترشيحه ، احملول الكهر
حث ، تعيني ا ستخدام ملف  لنسبة بني تعيني شدة جمال مغناطيسي 

ئيشحنة اإللكرتون وكتل بت العزل الكهر ستخدام دائرة  ته ، تعيني 
ئية.  الرنني، احملوالت الكهر

 

                      Course objectives       أهداف المقرر 
The course aims to build experience of 
electromagnetism experimental work 

قرر  هذهدفی زاءإجراء إلىال ارب في ف ت
ة ا هرومغ  ال

 
Learning outcomes (understanding, knowledge, 
and intellectual and scientific skills). 
After studying this course, the student is expected to 
be able to: 

مخرجات التعليم: (الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية 
  والعملية)

  

ملما بـ:المقرر أن يكون  االطالب بعد دراسته لهذعلى  يفترض 
-The  ability to learn how to plan,  execute, analyze  and 
report the result of the experiments 

القياسات و أخذ  تعلم كيفية إجراء خطوات العمل -

- The ability to connect an electrical circuit ائر الكهربائيةوالقدرة على توصيل الد - 
- The ability to analyze data and assess their significance. 

 
  لقدرة على تحليل البيانات وتقييم أهميتها- 
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